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Förord
Denna historik handlar om ett nu bortglömt bussbolag, trots att det var ett av Värmlands största.
Samtidigt handlar det om grundaren, David Haglund, eftersom han var en mångsysslare
Tidsmässigt spänner det sig från början av 1920-talet fram till att det blev uppköpt 1946.
Avsiktligt har jag inget startår eftesom det finns flera olika att välja på.
Geografiskt började det hela i Visterud, Östra Emtervik, och slutade å Aktiebolag Karlstads
OmnibusscentraL Linjemässigt var det halva Fryksdalen, halva Klarälvdalen, till Kristinehamn,
Filipstad och Molkom, kompletterad med tvärgående från huvudlinjerna. Dessutom var det
gods- och mjölktransport med egna lastbilar.
Allt detta är nu bortglömt, trots det inte gått mer än lite över 70 år sen det blev uppköpt. I vissa
fall är detta jämförbart med förra veckan.
Omslagsbussen har inget med Trafik A.-B. Haglund & Larsson att göra, även om de kan ha haft
en sån buss. Däremot är det en Värmlandshistorisk buss, karossen är första lättmetallsbyggda i
Sverige av Höglund & Co i Säffle. Jag tog bilden när den var på besök på veteranfordonsdagen
på Gammelvala. Nu har bussen fått hemvist i Karlstad, hos Värmlandsbussveteraner.
En lämplig omslagsbild till en bussbolagshistorik
Till sist, denna historik är aktualiserad t o m oktober 2018. Jag håller på och går igenom material
så ändringar och kompletteringar görs fortlöpande.
Den som har uppgifter och eller bilder om Trafik A.-B. Haglund & Larsson och Hugo Larsson &
Co kan kontakta mig via lokalhistoria15@gmail.com
Ingen uppgift är för liten. Ä ven den allra minsta detalj kan vara av stor betydelse.
Ulf Dahlberg
Rådom44
686 91 Sunne
E-mail, lokalhistoria15@gmail.com
(C)2018 Ulf Dahlberg

Källupgifter:
Lokaltidningar
Diverse handlingar å Arkivcentrum:
Handelsregister.
Landskansliets automobildiarier.
Fordonskort
Länsstyrelsens yrkesregister
Gruppen Säfflekarossens sidor om Säfflekarosserade bussar, även GDG.
Lagfarter.
LagfartsprotokolL
Lantmäteriakter.
Scania l 00 år
Scania Kavalkad.
Fordonen, vägarna och motorsporten i Västra Värmland. Arvika Fordonsmuseum.
Landsvägens Riddare. Christer Olsson.
Lastbilarna igår och idag. Christer Olsson.
När bilen kom till Värmland. Kent Ekberg.

Som inledning till denna sammanställning om Trafik A.-B. Haglund & Larsson
passar bilden ovan bra. Den är ifrån Värmlands Museums bildarkiv och där enbart angiven
som buss från 1920-talet. Med tanke på linjesträckningen och att det är en Stewart så är
det knappast så våghalsigt antagande att det är en buss från Trafik A.-B. Haglund &
Larsson. Foto: Värmlands Museum.
Somjämförelse har jag med enavArvid Carlssons, ägare av Arvid Carlssons
Omnibustrafik (Grums-Bussen) som blev Trafik A-. B. Västra Värmland,
Stewartbussar, enligt uppgift anskaffad 1925. Bussen ovan bör vara av samma årsmodell, möjligen något år ifrån. Därmed bör det vara en av de första bussarna,
kanske t o m den första för blivande Trafik A.-B. Haglund & Larsson.

På bilden står Arvid Carlsson bredvid en av sina Stewartbussar. Enligt
uppgift är båda karosserna gjorda av Karlstad Båtvarv. Största skillnaden
är längden och fotsteget. Därför torde de vara byggda samma år.
Foto: Okänd.

Trafik A.-B. Haglund & Larsson.
Början är alltid lämplig att starta med när det gäller
ett bolag, problemet är bara att i detta fall finns det
tre bolag, minst, med nästan samma namn men olika
årtal som hävdas för starten, 1922, 1925, 1929 eller
1935.
Dessutom är det frågan om det var buss-, gods- eller
taxitrafik de började med.

Alternativ 5. 1925.
Med tanke på byråkratin borde detta vara officiella
startåret för trafiken.
Alternativ 6. 1929.
Start av Trafik A.-B. Haglund & Larsson. Start i den
bemärkelsen att bolaget ombildas till aktiebolag.

Fördjupning av alternativen följer här.
Lämpligast är att börja med namnfrågan. I rubriken
anger jag det korrekta namnet på det stora buss- och
gods bolaget, Trafik A.-B. Haglund & Larsson, något
som även kom att stå på bussarna så småningom. Till
att börja med var det enbart linjesträckningen på
buss idorna.

Alternativ l. 1921.
Tillstånd för yrkesmässig automobiltrafik erhölls.
Johannes Larsson satte in S712 i yrkestrafik, troligen med sonen Gustaf Larsson bakom ratten.
Johannes var nog enbart ägare till fordonet. För tillfället saknas uppgift om det var lastbil, buss eller
taxi. Däremot så fick Gustaf Larsson tillstånd som
Sen finns Omnibus Haglund & Larsson som körde
för Hugo Larsson & Co. Slutligen den agentur som
yrkesförare detta år, liksom Gustaf Haglund och
David Haglund var med och startade 1934 utan något Frits Haglund.
Larssonskt deltagande. Namnfrågan på aktiebolaget
framgick inte av stiftelseurkunden.
David Haglund fick tillstånd sätta in S 1256 i
yrkestrafik. Uppgift saknas om det var lastbil, buss
Dock, detta korner att handla om Trafik A.-B.
eller taxi.
Haglund & Larsson, ett bolagsnamn som i dagligt tal
antagligen kortades till Haglund & Larsson. Förr var Alternativ 2. 1922.
Enligt boken "Näringsliv i Värmland" startades
det också vanligt att korta ner firmanamn för teleTrafik A.-B. Haglund & Larsson 1922 av bröderna
gramadress, men det var aldrig aktuellt eftersom de
inte hade någon sådan. Per telefon kunde namnanrop Haglund och bröderna Larsson i Östra Ämtervik.
användas, och gjordes av dem, mellan 08.00- 18.00 David Haglund hade tjänstgjort i Norrland och sett
var namnanropet, Busscentralen.eller Busstationen,
omnibustrafikens lösningar där. De kunskaperna
ville han omsätta hemmavid och övertalade sina
därefter telefonnummer till respektive ställe.
bröder samt Larssonbröderna i Bössviken att starta
linje Ö Emtervik - Sunne.
Ä ven om det kommer att röra sig om Trafik
A.-B. Haglund & Larsson så finns det olika årtal att
välja på, beroende på hur man vill räkna starten, från Alternativ 3. 1923.
aktiebolagets bildande eller när tillstånd för yrkesDavid Haglund köpte Sunne Busstations tomt i
februari. Däremot när stationen byggdes är osäkert, i
mässig automobiltrafik erhölls.
juni 1925 nämns Fanjunkare Haglunds verkstad.
Knappt ett år senare, maj 1926, finns ett väntrum för
Spörsmålen som ska dryftas blir följande:
bussar vid Texaco.
Alternativ l. 1921.
Tillstånd för yrkesmässig automobiltrafik erhölls.
David Haglund ansökte använda l tons lastbilstyp
Ford i reguljär omnibustrafik. Viss oklarhet råder
Alternativ 2. 1922.
om ansökan beviljades, avslogs eller återtogs.
Enligt boken "Näringsliv i Värmland".
Uppgiften är intressant eftersom det kanske var
S 1256 han ville använda. Visserligen var den i trafik
Alternativ 3. 1923.
redan, men om det var lastbil krävdes tillstånd för
David Haglund köpte Sunne Busstations tomt.
användning som buss. Dessutom var det olika tillstånd beroende på om det var buss-, linje- eller bara
Alternativ 4. 1924
Omnibustrafiken startas detta år.
yrkestrafik.

Alternativ 4. 1924.
I Fryksdals-Posten 6/3 1924 finns en annons om
omnibustrafik Sunne - Karlstad, undertecknad
Sigfrid Haglund.

Dock, hur man än vrider och vänder på det. Starten
blir två årtal ändå, 1924 och 1925.

Han ansökte i februari om tillstånd för inrättande
reguljär bilomnibustrafik med medelstor vagn
inrymmande 16 passagerare på en linje SunneKarlstad.

1925 blir starten för trafiken.

Allt beror på om starten ska räknas från bolagsbildandet eller från att trafiken startades. Då var det
"bara" att bli godkänd som yrkesförare, skaffa åkdon
som godkändes i yrkestrafik. Sen var det hela igång.

Säreget nog, den som ska ha dragit igång allt, David
Haglund, var bosatt i Stockholm sen 1902 och återkom inte förrän 1928, i och för sig inget hinder för
vare sig bolagstartande eller ägande. Nu är det snarare regel än undantag att ägare av bolag och fastigheter återfinnes långt bort.

1924 blir starten för bolaget.

Ä ven om tillståndet för trafiken dröjde så fanns det
andra saker som måste ordnas innan trafikstart. Då
som nu var det att få offerter på chassin, karosser
Frågan är vad för typ som skulle användas. Tre alter- och inredning, I vissa fall var det karossbyggaren
nativ finns:
som ordnade inredningen också.
l. Scania-Vabis köpt 1925
Efter beslut om chassi, karosstillverkare och inred2. stewart omnibus köpt cirka 1925 .
ning var det frågan om leverans av chassi och när
3. F ord lastbil eventuellt köpt 1921.
karossbyggaren kunde göra sitt. Denne måste ju ha
Oavsett typ, 1924 är officeila inofficiella startåret
ett chassi innan arbetet kunde göras. Visserligen var
nog inredningen rätt spartansk i jämförelse med
nutidens bussar och karossen av enkel design, men
Alternativ 5. 1925.
troligtvis tog det nog lika lång tid då att anskaffa
Eftersom många olika instanser måste yttra sig om
fordon som nuförtiden.
lämpligheten så dröjde det ill hösten 1924 innan
beslut fattades. Första togs i augusti och sista i
Förutom fordon behövdes mark, antingen arrendenovember. Därför har jag satt 1925 som officiellt
rad eller köpt, för garage, verkstad och väntsalar.
startår, vilket även Manne Örnberg satt i sin artikel
Markanskaffning bör ha tagit tid också, därefter
om Östra Ämterviks kommunikationer förr och nu.
behövdes byggnation därå samt inredning.
Dessutom gällde det att säkerställa tillgång till benAlternativ 6. 1929.
Eventuellt bildas aktiebolaget Trafik A.-B. Haglund sin. Visserligen hade de flesta lanthandlar sådant till
& Larsson detta år. 1929 var första året som aktiebo- salu, men oftast ifrån mindre förråd som kanske inte
fick påfyllning så ofta. Därför brukade det ordnas
laget sökte trafikrättigheter. Dessförinnan var det
med att något bolag satte upp en tappstation vid
enskilda personer, huvudsakligen Sigfrid Haglund.
ändpunkterna på busslinjer.
Sammantaget
Med tanke på allt som måste ordnas så tog
Av dessa alternativ verkar 1924 vara det rätta,
visserligen kom inte defintivt besked förrän i novem- det tid från bildandet av ett bussbolag tills att verkber 1924, men busstrafiken var ju igång i mars 1924 samheten var i gång, Därför är 1923 mest troligt
som året då bussbolaget bildades, 1924 året då trafienligt annonsen.
ken startades enligt annons, men 1925 som officiella
Å andra sidan verkar 1925 som troligt också, varför startåret med tanke på alla tillstånd.
förbereda med byggnation och omnibusköp med
tanke på ett eventuellt avslag. Bättre invänta klart
Nämnas kan att varken S712 eller S1256 finns med
besked och börja med allt om tillståndet fanns.
bland de registreringsnummer jag funnit för Trafik
A.-B. Haglund & Larsson. Första tillståndsgivna var
Att bygga bussgarage, hållplatskurer, busstationer m S2964 som söktes för sommaren 1926. Deras första
m och anskaffa bussar, det behövdes pengar till på
godkända buss var S4585, godkänd 23/6 1927 för
den tid också. Därför verkar 1925 som mer troligt.
20 personer.

Bolagsbildande kunde göras senare,

Bilomnibustyper
Ä ven om Ford var ett stort märke i busstrafikens
barndom så var Stewart ganska jämnbördigt Aug
Huzells i Karlstad var generalagent för Stewart och
sålde över hela Sverige. Givetvis även i Värmland.
Haglund & Larssons Stewartbuss, som köptes ca
1925, var försedd med sedankaross, d v s med separata ingångar till sätena. Eventuellt är det den första
bussen eftersom linjen är Sunne- Ö:a Emtervik.
stewart var det dominerande märket i deras bussflotta även om det förekom både Scania-Vabis och
Volvo samt Motala-Buss.
Bilderna här bredvid visar bara en minimal bråkdel
av alla varianter som funnits , boggibussar, halvbandare, gående, skvader, presenningsklädda, släpbusssar, trippeldäckare, superbreda, kort sagt alla möjliga varianter. Kan tillägga att alla uppräknade var
verkliga bussar. Nu går det att göra vad som helst i
datorn, men det är något helt annat.

Bilomnibustyper

Det är en viss spännvidd av typer, allt
ifrån ånga som den moderna lokomobilbuss
på bilden ovan från Insjön, via lastbilsbuss,
ungefär som på bilden nedan, till de tidiga
karosserade automobilbusarna nästa sida.

Någon förteckning över bussfabrikanter blir det inte
heller. Det är oöverskådligt eftersom nästan varje
bilfabrikant gjorde antingen en komplett själv eller
ett chassi som kaross byggdes på av annan.
Som exempel på chassitillverkare och påbyggare
kan jag ta 1937 när NKIJ funderade på nyanskaffning. Bl a fick de offert från J Daninos i Paris å
kaross på Volvochassi.
Eftersom det ändå är utrikes nu så kan jag ta ett
exempel på buss med bilmärkesstatus, HispanoSuiza.
För att verkligen exemplifiera problematiken med
buss, kaross och kompletta bussar så fanns svenska
ASJ Condor. Först var det karosser på bl a Volvochassin, sen blev det eget alltihop.

Buss eller lastbil? Ford i alla fall.
Surmes första buss, 52058, ägare och chaufför
Buss-Jonas Olsson, Bil-Olas broder.
Foto: Sunne Hembygdsförenings Bildarkiv.

Dessutomär det frågan hur turistbilarna ska räknas.
Jämför bröderna Olssons båda fordon här bredvid
och döm själv.
Turistbilen ska vara från 1928. Om det är samma bil
som Bil-Ola annonserade om i en turistbroschyr
1929 så är det plats för 19 personer

Buss eller bil? Rätt svar är en
Chevrolet turistbil, 54099, ägare Bil-Ola
Olsson, Buss-Jonas broder.
Foto: Kent Ekbergs bok, När bilen kom till
Värmland.

Det sägs ju att bilarna är intill förväxlingen lika
nuförtiden, men det samma kan sägas om bussarna
förr också, eller?

Dessa båda bilder får visa skillnaderna i
karossutförande beroende på chassi. Nedan ett
Volvo-chassi, nedom Ford-chassi.

Bredvid här är två bilder som visar vilka stora skillnader i utförande det var på karosser beroende på
chassi och påbyggare.
Det sägs att i början så fick den lokale snickaren i
uppdrag att spika ihop ett skymme till skydd för de
resande istället för presenning.
Som exempel syns Grums-Bussens första, eller
andra, buss. Enligt uppgifter ska det vara första,
enligt automobildiarierna kan det vara andra.
Oavsett vilken i ordningen så var det en buss tillhörig Arvid Carlssons bolag Grums-Bussen som syns
på bilden längst ner här bredvid.

Ovan är O W Sohlbergs
buss, byggd på ett Volvo-chassi.

Ovan är Bil-Olas turistbuss, byggd på ett Ford TT chassi.
Foto: UlfDahlberg.

Ovan är första Grums-bussen,
byggd på ett Ford TT chassi.
Foto: Okänd.

För att återgå till Trafik A.-B. Haglund & Larssons
utveckling så bör den ha varit som följer:
1921
Johannes Larsson ansökte om att få sätta in S712 i
yrkestrafik. Uppgift saknas om det var bil, lastbil
eller buss.
David Haglund ansökte om att sätta in
S 125 6 i yrkestrafik. U pp gift saknas om det var bil,
lastbil eller buss.
Gustaf Larsson ansökte om att bli godkänd
som yrkesförare.
David Haglund ansökte om att bli godkänd
som yrkesförare.
Fritz Haglund ansökte om att bli godkänd
som yrkesförare.

1923

1923
Via auktion 26/2 1923 köpte David Haglund tomten
som Sunne Busstation uppfördes på. I juni 1925
kommer första antydan till något för bussar där.
Gustaf Haglund ansökte om att få sätta in en
registrerad l tons lastbilstyp Ford i omnibustrafik å
vissa vägar i Östra Emtervik och Sunne socknar.
Nu börjar det problematiska, Arvid Carlsson
köpte ju en Stewart omnibus som skulle vara hans
andra buss, den första var en Ford. Samma år köpte
Haglund & Larsson en Stewart omnibus också med
ungefår samma utförande.
Så långt är allt bra, förutom att Arvid Carlsson ägde
en Stewart redan 1922 som tydligen var första busssen för honom. 1923 ville han sätta in en Ford
omnibus i trafik, sommaren 1923 köpte han ytterligare en stewart omnibus. 1924 en stewart lastautomobiL 1927 köptes tydligen både buss och lastbil.
Haglund & Larsson startade 1925 med en ScaniaVabisbuss eller en Stewartbuss. Eftersom Stewarten
köptes samma år Arvid Carlsson köpte sin så blir
inköpsåret 1922 eller 1923

Ovan bild på Ford TT 1920, en lastbilsbuss från Forshaga. Ägare, och eventuellt chaufför också, David Karlen, broder
till Bagare Efraim Karlen som hade Nya
Bageriet i Sunne.
Möjligen kan det ha varit en sån busstyp
som Gustaf Haglund ville använda, en
Ford TT lastbil.
Foto ovan: Okänd.

stewart

Årsmodell1924
I trafik 1924
Foto: Värmlands Museum

1924

1924

Bildandet av blivande Trafik A.-B . Haglund &
Larsson.
Sigfrid Haglund ansökte 9/2 1924 om tillstånd att
idka reguljär bilomnibustrafik med medelstor vagn
inrymmande 16 passagerare. sträckningen var
Sunne - Karlstad via Östra Emtervik.
I och med det var det flera instanser som skulle yttra
sig, därför dröjde det till 28/11 1924 innan beslut
klubbades och tillstånd erhölls.

6/3 1924 var det annons i Fryksdals-Posten om
Omnibustrafik Sunne-Karlstad, Sigfrid Haglund.
Eftersom David var upptagen i Stockholm så fick
väl brodern Sigfrid sköta det praktiska med bussverksamheten. Tydligen startades trafiken innan tillståndet erhölls. Därmed blir 1924 startåret

Arvid Carlssons Stewartbuss ovan,
Haglund & Larssons nedan.Bilden nedan är
avsiktligt spegelvänd för lättare jämförelse.
Foto ovan: Okänd.

Eftersom Haglund & Larsson och Arvid Carlsson
ska ha köpt stewartbussar samma år, fått kaross
byggd på samma ställe och samma typ av kaross
med separata dörrar till varje stolsrad, så är inköpsåret 1923
30/8 1924 hade Sunne köpings byggnadsnämnd att
på sitt sammanträde ta ställning till en ansökan av
David Haglund om uppskov med staketet vid Sunne
Busstation (egentligen benänmd f d Wernströmska
tomten) eftersom tomten skulle bebyggas snart.
Ansökan bifölls.

1925
16/6 1925 i Sunne köpings byggnadsnämnds protokoll omnämns Fanjunkare Haglunds verkstad vid f d
Wernströmska tomten (Sunne Omnibusstation).
Enligt vissa uppgifter är 1925 bildningsåret för
Haglund och Larsson. Linjen Ö:a EmtervikKarlstad över Olsäter tillkom då och en Scania-buss
inköptes.
Enligt Automobildiariet var det i februari 1924 trafikansökan gjordes och K.B.s beslut togs i november
1924. Annons om busstrafik var införd februari
1924.
1925 hände inget enligt diariet.

stewart

Årsmodell1924
I trafik 1924
Foto: Värmlands Museum

1926

1926

Detta år köptes S2964 av Gustaf och Karl Westlund
i Edsvalla Den flyttades från linjen KarlstadVestra Emtervik - Sunne - Östra Emtervik - Karlstad
som S4585 sattes in på istället.
S2964 sattes istället in på linjerna Karlstad Molkom och Karlstad - Filipstad.
I och med köpet av S2964 övertogs även rättigheterna till linjen Karlstad - Vestra Emtervik - Sunne Östra Emtervik - Karlstad som Gustaf och Karl
Westlund hade haft.
28/5 1926 stod det i Sunne-Bygden att det fanns
väntrum för bussar vid Texaco. Som jag nämnt förut
så ordnades det att ett oljebolag satte upp en tappstation vid busslinjernas ändpunkter, något som
gynnade båda parter. Bussbolagen säkrade bensintillgången, oljebolaget ökade sin försäljning eftersom de exponerades mer i allmänhetens ögon.
Det köptes ett Scania-Vabis 3756 chassi som fick
kaross av AB Arvika Vagnfabrik, registrerad som
S4585, godkänd 1927 .. Senare såldes den till
Fryksdalens Vägstyrelse i Sunne och byggdes om
tilllastbiL

Placeringen av Sunne
Omnibusstation blir ungefär där
smörjhallen till Esso var.
Foto: okänd tidning (urklipp).

Enligt Automobildiariet ansökte Haglund & Larsson
om trafikrättigheter på rvå bussar 1926, S2964 och
S4585 .
Bilbesiktningsman Olof Olsson, Bil-Ola, rapporterade automobiler som ej efterbesiktigats för användning i yrkesverksam trafik. Bl a var Johannes
Larsson i Bössvikens S712 med på listan.
Något annat som hände 1926, huruvida det
hade samband med bussverksamheten eller ej, var
att David Haglund köpte Nya Konditoriet i Sunne
sommaren 1926. Han hade då blivit befordrad till
Fanjunkare vid Kgl Fälttelegrafkåren i Stockholm
där han bodde till 1928. David hade då drivit
liknande rörelse i Stockholm. Eftersom det blev lite
vällångt pendlingavstånd, även i nutid, så fick
systern Adelia Haglund bli föreståndare ett tag av
konditoriet. Hon kom från Stockholm i november
1926 och flyttade till Karlstad i november 1931 .

Scania-Vabis 3757
ca 1927
Haglund & Larsson hade en av årsmodell
1926 och typen 3756.
Foto: Automobilhistoriska klubben,
Mässing & Nickel.

1927
I januari ansökte Sigfrid Haglund om att med automobilerna S2964 och S4585 få idka linjetrafik i
yrkestrafik å vägsträckningen Ö Emtervik Nolbergsviken -Övre Ulleruds fårja- å västra sidan
Klarälven till Munkerud - Munkfors

Dessutom ansökte Sigrid Haglund och Gustaf
Larsson om att å det tillstånd som 1926 övertagits av
Gustaf Västlund få utsträcka det att även omfatta
Östanås i Älvsbacka till Lidsbon i Sunnemo: östra
sidan Rådasjön till Bisberg samt västra sidan
Rådasjön till vägskälet söder om Råda samhälle.
I maj kom en ny ansökan från Sigfrid Haglund och
Gustaf Larsson om att fr o m 15/6 - 15/8 1927 med
omnibusen S4585 idka linjetrafik å följande sträckor:
l . Sunne - Torsby /å båda sidor Fryken/
2, Sunne - Ö Emtervik - Olsäters fårja - Deje Karlstad.
3. Olsäters fårja-Munkfors /båda sidor Klarälven/
4. Munkfors-Råda- Edebäck /å Ö sidan Klarälven/
- Stöllet till Torsby.

23/6 1927 godkändes S4585 med stationsort
Visterud. Det var ett Scania-Vabis 3756 torpedchassi
köpt 1926 med en kaross från AB Arvika Vagnfabrik
Bussen registrerades på David Haglund & Gustaf
Larsson, båda i Östra Emtervik. Den såldes senare
till Fryksdalens Vägstyrelse i Sunne som byggde om
den till lastbil med öppet flak.
I juni detta år inträffade en trafikolycka där den ena
Ö:a Emterviksbussen blev såpass skadad att den fick
bogseras in till Sunne för reparation.
Sigfrid Haglund ansökte i augusti att såsom reservagn idka linjetrafik med automobil S2553, dels å
linjen Sunne - Ö Emtervik, dels å linjen Älvsbacka Molkom
31112 anmälde David Haglund att S 1256 skulle tas
ur yrkestrafik. Han satte den i trafik 1921.

1927

Scania-Vabis 3756
1927
Arvika Vagnfabrik-kaross
Haglund & Larsson hade en liknande
av årsmodell1926.

Foto: Mälaröarnas Omnibus AB.

1928
I mars ansökte Sigfrid Haglund, Älvsbacka, och
Gustaf Larsson, Ö Emtervik, om att med automobil
S2964 idka linjetrafik å vägen från avtagsvägen vid
Sandbacken i Nyeds härad (Vägen Molkom - Vee)
över Viberg och Sundstorp i Väse härad till förutnämnda väg Molkom - Vee norr om Hedås.
I juli ansökte Sigfrid Haglund, Östra Emtervik, om
att å den tillståndsgivna omnibusstrafiken Ö
Emtervik - Sunne och Ö Emtervik - Karlstad använda bilen S485. Lite senare ansökte han om att till
hans i yrkestrafik linjetrafik Ö Emtervik- Karlstad
samt Ö Emtervik - Sunne använda omnibus S5484 få
koppla släpvagn. Sigfrid ansökte också för S2553.

1928

Visserligen visar bilden ovan gamla
Betlehemskyrkan i Karlstad, men det är
också Karlstad Omnibuscentral
Foto: Mats Ronges bok, Det gamla Karlstad.

Strax därefter ansökte han om tillstånd för yrkestrafik och regelbunden automobiltrafik för post- och
personbefordran Kil - Nilsby - Ö Emtervik. I trafiken
skulle automobilen S5484 användas. Den godkändes
25/8 1828 för 18 personer eller ? kg, (Frågetecknet
beror på att det fanns ingen siffra uppgiven).
Stationsort var Visterud. Eftersom det köptes en
Scania-Vabis just 1928, och det enbart var en buss
godkänd det året för dem, så är det den som registrerades med S5484.

Scania-Vabis 8406
I november ansökte Sigfrid Haglund, Älvsbacka, och
Gustaf Larsson Ö Emtervik, om att med omnibussar,
med hjultryck om max 1200 kg idka regelbunden linjetrafik å:
l. Geijersdal- Bäckelid- Önå- Väseka- Karlstad.
2. Asphyttan- Bjurbäcken- Lindås-KungsskogenL Skanum - Kristinehamn.

1928
En liknande köptes 1928 och registrerades
på Haglund & Larsson, Sunne.
Foto: Arvika Vagnfabrik

I november 1928 bildades Karlstad Omnibuscentral
av bl a David Haglund i Östra Emtervik och Arvid
Carlsson i Grums. Båda hade linjetrafik med
utgångspunkt från Karlstad, fast Arvid Carlsson hade
sina västerut mot Grums. Deras bussbolag, David
Haglund med Haglund & Larsson samt Arvid
Carlsson med Trafik A-. B. Västra Värmland
(Grumsbussen kallat) var av de större i Värmland på
den tiden.
Vestkustens Petroleum Aktiebolag köpte i november
1928 den tomt som Sunne Omnibusstation fanns på
utav David Haglund.
Bilden bredvid visar en buss på uppställningsplatsen
vid Sunne Busstation. Liksom i Karlstad finns det en
tappstation där också, både för att säkerställa drivmedel för bussarna, men också för övriga.

Bensinförsäljningen här sköttes först av
Texaco. Därefter Vestkustens Petroleum A .. B.
som sålde Pratts Bensin. Senare blev det Esso.
Foto: Sunne Hembygdsförenings Bildarkiv.

1929
Ett expansivt år som började 9/2 1929 med att Gustaf
Westlund i Edsvalla anmälde att han, om
Länsstyrelsen godkände, till Sigfrid Haglund och
Gustav Larsson överlåtit sin linjetrafik KarlstadGrava kyrka - Kil - Rud och Grava kyrka Hynbaholm samt återkalla, likaledes till förmån för
Haglund och Larsson, sin ansökan om tillstånd för
linjetrafik Rud - Nilsby och Östra Emtervik - Nilsby.
Länsstyrelsen godkände, efter att alla instanser yttrat
sig, 31/12 1930.

1929
/!l!!!~~

Härnäst ansökte Sigfrid Haglund och Gustaf Larsson
8/4 1929 om att få använda automobilomnibusen
S5857 i linjetrafik Östra Emtervik- Nilsby fårja-Kil
stewart
- Karlstad ävensom å samma linje använda omnibus
Årsmodell 1929
med ca 3100 kg tjänstevikt om vikten med last ej
Nyligen levererad från Huzells i Karlstad efteröverstiger 3600 kg vid överförande å Nilsby fårja.
I ett handelsregisterutdrag 3/5 1929 uppgavs att
Gustaf Larsson, David Haglund, Gustaf Haglund,
Sigfrid Haglund, Hugo Larssson och Fritz Haglund i
Östra Emtervik bildat ett aktiebolag med omnibustrafikrörelse för person- och godsbefordran.
Något bolagsnamn finns det ju aldrig i utdragen, men
med tanke på personerna så torde 1929 vara att anse
som startåret för Trafik A.-B. Haglund & Larsson.
Eller kanhända som ett av flera alternativa, se alla de
åren i början.
Två Stewartchassin köptes från Huzells och karosserades detta år, S6202 och S6318. 30/5 1929 ansökte
Sigfrid Haglund i Karlstad om att få insätta omnibussen S6202 i reguljär linjetrafik Karlstad Molkom - Älfsbacka och Karlstad - Deje Munkfors. Godkännande och trafiktillstånd erhölls
nyårsafton 1929.
Översta bilden bredvid visar S6202 på uppställningsplatsen vid Sunne Busstation. S6202 var lite större
än S6318.
1/6 1929 ansökte Sigfrid Haglund och Gustaf
Larsson i Karlstad och Östra Emtervik om att få
utsträcka linjetrafiken Karlstad- Molkom- Älfsbacka till Filipstad. Tillstånd erhölls 18/6 1929.
6/6 1929 ansökte Sigfrid Haglund i Östra Emtervik
om att få utsträcka sin linjetrafik Sunne - Nilsby Kil - Karlstad med Jonsbol - Fagerås -V Glänne Högåsen - Bodetta - Gunnarstorp med förbindelse
vissa dagar i veckan till Ringstad. Tillstånd erhölls
9/11 1929.

som den har saluvagnsskylt Levererad våren
1929 och godkänd 31/12 1929 som 56202.
Foto: okänd tidning (urklipp).

K>t~~'.-lt

Levererad sommaren 1929 och godkänd 31/12 1929 som 56318.
Foto: Automobilhistoriska klubben,
Mässing & Nickel.

11/7 1929 ansökte Trafik AB Haglund & Larsson i
Östra Emtervik om att få sätta S6318 i trafik.
Godkännande och trafiktillstånd erhölls nyårsafton
1929. Första ansökan från aktiebolaget.
Med tanke på handelsregisterutdraget 3/5 där
ett aktiebolag bildas med Haglundar och Larssonar i,
så är det troligt att Trafik AB Haglund & Larsson bildades då. Det passar bra tidsmässigt med ansökan
ovan.
Hösten 1929 var verkstads- och garagebyggnaderna
vid A.-B. Karlstads Omnibusscentral klara.
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I november 1929 ansökte Vestkustens Petroleum
A .. B. om tillstånd att renovera Sunne
Omnibusstation. Byggnadsnämnden biföll ansökan.
Kan nämnas att tappstationen öppnades i december
1929.
1930
Omnibusägarföreningen Karlstad Busscentral hade
önskemål i februari 1930 om att dörröppningar till
bussgaragen i Karlstad skulle vidgas eftersom de
större bussarna inte gick in. David Haglund skrev
brevet å föreningens vägnar.
26/4 1930 ansökte Trafikaktiebolaget Haglund &
Larsson i Sunne om att få utöka linjetrafiken Jonsbol
- Gunnarsbytorp till Klingeråsen i Vestra Emtervik
Ansökan gållde automobilerna S5484 och S5876.
Tillstånd erhölls 2111930.
24/5 1930 ansökte Trafikaktiebolaget Haglund &
Larsson i Sunne om att få sätta S4545 i linjetrafik
och därtill få koppla bolagets samtliga därå registrerade släpvagnar.
Linjerna var:
Sunne - Östra Emtervik - Kil - Karlstad,
Gunnarsbytorp- Karlstad,
Älvsbacka - Molkom - Karlstad,
We i Väse - Karlstad.
6/6 1930 ansökte Trafikaktiebolaget Haglund &
Larsson i Sunne om att med S2964- S6418 som
reservbuss i linjetrafik maj - oktober få trafikera
sträckan Sunne - Mårbacka - S Ås. Tillstånd erhölls
31/7 1930.
I slutet av juni 1930 flyttade David Haglund in till
Skäggeberg i Sunne för att i december 1931 bosätta
sig i Karlstad.

Vestkustens PBtmieum Aktiebolag1

2/7 1930 ansökte Trafikaktiebolaget Haglund &
Larsson i Sunne om att få bruka omnibusen S3296 å
linjetrafik följande sträckor:
Sunne - Östra Emtervik - Kil - Karlstad,
Klingeråsen - Karlstad,
Älfsbacka - Molkom - Karlstad,
Molkom - Wäse - Karlstad,
Munkfors- Deje- Karlstad,
Karlstad - Filipstad,
Karlstad - Väse. Geijersdal,
Sunne - Munkfors.
Tillstånd erhölls 31112 1930.
13/8 1930 ansökte Trafikaktiebolaget Haglund &
Larsson i Sunne om att få bruka omnibusen S2680 i
yrkesmässig linjetrafik Karlstad- Filipstad.
Omnibusens bredd 210 cm.Tillstånd erhölls 31112
1930. De var tvungna söka tillstånd eftersom bussen
var bredare än tillåtna maxbredd. Senare ändrades
bestämmelserna så det inte behövde sökas tillstånd
för den bredden.
S2680 godkändes 20/7 1931 för 26 personer,
3440 kg.
Fram t o m 1931 var det huvudsakligen
Trafikaktiebolaget Haglund & Larsson i Sunne som
ansökte, fr om 1932 var det huvudsakligen
Trafikaktiebolaget Haglund & Larsson i Karlstad
som ansökte. Annars var det oftast Sigfrid Haglund
som ansökte från skiftande håll.
8/9 1930 ansökte Trafikaktiebolaget Haglund &
Larsson i Sunne om att få insätta en omnibus med
över 200 cm bredd å egna trafiklinjer Karlstad Molkom - Filipstad och Karlstad - Väse kyrka. 1118
inkom sökanden med beskrivning å automobil som
skulle användas. 25/8 1931 inkom sökanden med
registreringshandlingar å S6189. Tillstånd erhölls
25/8 1931.
Trots detta blev inte S6189, med stationsort Karlstad,
godkänd förrän 28/2 1933, då för 32 personer. 3600
kg. Strax därpå, 20/3 1933, godkändes den för 32
personer, 3360 kg. Året därpå, 23/5 1934, godkändes
den för 32 personer.
S6189 var byggd på ett Scania-Vabis chassi.
För tillfället har jag ingen uppgift om vilken modell
det var.
4/ 11 193 O, Trafikaktiebolaget Haglund & Larsson i
Sunne, innehavare av trafiktillstånd Sunne Mårbacka - SÅs med automobilerna S2964 och
S6418, ansökte att tillståndet skulle gälla året om.
Tillstånd erhölls 31112 193 O.

53296.
Nr 2 från höger: Anders Kraft.
T h eventuellt ytterligare en Haglund &
Larssonbuss, nummerplåten är oläslig.
Båda bussarna står där Gullströms kiosk
byggdes.
Bilden är odaterad, men knappast från
juli 1930. Om den inte kom i trafik förrän
tillståndet kom, då är bilden tagen tidigast 1931.
Platsen är i alla fall Stortorget i Sunne.
Foto: Östra Ämterviks
Hembygdsförenings Bildar kiv.

4/11 1930 ansökte Trafikaktiebolaget Haglund &
Larsson i Sunne om att få insätta personomnibusen
S3639 å följande sträckor:
Karlstad - Deje - Munkfors.
Karlstad - Nilsby - ÖE - Sunne.
Karlstad - Kil - Fagerås - Klingeråsen.
Samt därtill även få använda den för automobilerna
S6202, S6318 o S5484 förut godkända släpvagnen t
S3639. Tillstånd erhölls 31/12 1930.
Anders Krafts åkeri med buss och linjerättigheter övertogs troligen detta år, 1930. Kraft hade
1923 köpt ett F ord TT chassi, fått kaross byggd och
startat busslinje Östra -Emtervik - Sunne. Ä ven om
han flyttade in till Sunne 1928 så kan han ha fortsatt
med trafiken . Vid flytten var han betitlad Bilförare i
församlingsboken .
Så småningom i Sunne blev Anders
Busstationsföreståndare. Han gifte sig 1928 med
Anna Gyllström från Tjustersby. Hennes bror,
Busskonduktör Nils Gyllström från Fryksände,
bodde hos svågern och system tills de flyttade till
Östra Emtervik 1934. Nils Gyllström flyttade till
Karlstad 1938.
Frågan är åt vem som Nils var konduktör, var det åt
svågern eller var det åt Haglund & Larsson. Det kan
ha varit båda alternativen i och med att Anders överlät både buss och trafikrättigheter till Haglund &
Larsson. Kanske att Nils kvarstod som konduktör,
fast med stationsort i Karlstad från 1938.

Ford TI

1923
Anders Krafts åkeri
Troligtvis övertaget 1930.

Foto: Östra Ämterviks
Hembygdsförenings
Bildarkiv.

Anders Kraft skötte även godsavdelningen i Sunne
och var en av Bil-Olas förare. När Anders överlät
rättigheterna, och bussen, till Trafik A.-B. Haglund &
Larsson, saknas uppgift om ännu.

Anders Krafts åkeri
Gula faran är Krafts buss, den till vänster
är Buss-Jonas och Surmes första buss,
52058. Till höger om Gula faran är Johan
Palms och Gräsmarks första buss, 51726.

De är fotograferade i Sunne 1924, uppstallda vid Sunne Omnibusstation.
Foto: Fryksdals-Bygdens Bildarkiv.

1931
I Sunne-Bygden 17/2 1931 var det annons från
Trafik AB Haglund & Larsson, Karlstad.
16/5 1931 ansökte Trafikaktiebolaget Haglund &
Larsson i Sunne om att under ca 2 mån bruka automobilen S282 jämte alla å bolaget registrerade släp:
Karlstad - Väse ka.
Karlstad - Molkom.
Karlstad - Kil.
Tillstånd erhölls 30/5 1931.
20/5 1931 ansökte Trafikaktiebolaget Haglund &
Larsson i Sunne om att bruka omnibusarna S3296,
S3639 och S4545 å linjen Munkfors - Sörby Ekshärad, där samtrafik överenskommits med trafikrättsinnehavarna. Ä ven att få använda de egna släpen
till omnibusarna.
Det är lite osäkert hur ansökan ska tolkas .
22/5 1931 kom en liknande ansökan från Vald.
Jansson i Munkerud. 21/12 1931 kom följande utlåtande . Ej åtgärd enär sökande överlåtit rätten till
annan person.
Oavsett hur det blev, som exempel på expansionsplanerna kan ansökan gälla som.
22/5 1931 ansökte Trafikaktiebolaget Haglund &
Larsson i Sunne om att med anledning av överenskommelse om samtrafik med Vald. Jansson i
Munkerud å linjen Munkfors-Karlstadbruka automobil S2486 samt släp. 22/5 1931 kom en liknande
ansökan från Vald. Jansson i Munkerud. Tillstånd
gavs 31/12 1931, men för vem, eller om det var
bägge sökanden?
Kanske det går att få svar, men för tillfället är
det en öppen fråga.

1931

S2486 var inte Trafikaktiebolaget Haglund &
Larssons egen, Hugo Larsson & Co var ägare till
den . Trots ägarnas släktskap borde det varit ett ägarmedgivande i ansökan.När Buss-Jonas lånade turistbussen av brodern Bil-Ola så var det medgivande i
ansökan.
6/6 1931 ansökte Trafikaktiebolaget Haglund &
Larsson i Sunne om att sätta in omnibusarna S3296,
S4545 och S3883 i yrkesverksam trafik med
Busscentralen i Karlstad som station. Tillstånd
erhölls 2017 1931.

Foto: Värmlands Museum

6/6 1931 ansökte Trafikaktiebolaget Haglund &
Larsson i Sunne om att bruka omnibus S3883 å följande linjer:
Karlstad - Väse ka.
Karlstad - Molkom - Filipstad.
Karlstad . Kil - Vestra Emtervik (Klingeråsen).
Karlstad - Deje.
Tillstånd erhölls 31/12 1931.
25/8 1931 ansökte Trafikaktiebolaget Haglund &
Larsson i Sunne om tillstånd att med omnibusarna
S3639, S2466 och S3296 få idka yrkesmässig linjetrafik Dyvelsten - Lyckan (huvudväg III). Tillstånd
givet 31/12 1931.
S2466 var inte deras egen, Hugo Larsson &
Co var ägare till den . Trots ägarnas släktskap borde
det varit ett ägarmedgivande i ansökan.Däremot i
ansökan 31/12 fanns det medgivande.
30/9 1931 ansökte Trafikaktiebolaget Haglund &
Larsson i Sunne om att å linjen Karlstad - Kil Jonsbol få använda den å GustafWestlund registrerade automobilen S3448 varigenom samtrafik skulle
ernås med Westlunds Edsvalla-linje. Tillstånd givet
31/12 1931.
Visserligen fanns det inget medgivande från
Gustaf Westlund att S3448 fick användas, men iställlet uppgavs att han ägde den .
Fyra bussar godkändes detta år:
S3296. Anskaffad 1930. Godkänd 20/7 1931 för 19
p. stationsort Karlstad.
S2680. Anskaffad 1930. Godkänd 20/7 1931 för 26 p
2000 kg. stationsort Karlstad.
S3 883 . Stewart. Anskaffad 1931. Godkänd 20/7 1931
för 21 p 1600 kg. stationsort Karlstad.
S4545 . Anskaffad 1930. Godkänd 20/7 1931 för 26 p
1700 kg. stationsort Karlstad.
Redan 6/6 1931 ansöktes om att få sätta
I december såldes Nya Konditoriet i Sunne av
David Haglund.

stewart
1931
53883

Godkänd första gången 1931, bilden är från
vintern 1937 då den inblandad i en trippelkrock i Skåre.
Foto Värmlands Museum.

1932
2511 1932 ansökte Trafik AB Haglund & Larsson i
Karlstad om överflyttning av linjetafikrrättigheter
från automobilen S6318, typ Stewart, till S6318, typ
Volvo, å sträckan Sunne - Kil - Karlstad och Karlstad
- Väse - Älvsbacka. Dessutom få använda automobilen som reservvagn å Karlstad - Ulvsby - Molkom,
samt till automobilen få använda alla släp tillståndsgivna använda för bolaget. Beslut togs 16/3 1932.
Frågan är vad som hände med "gamla" (var
ju bara ett par år) S6318. Den måste ha blivit skrot
eftersom registreringsnumret flyttades över.

29/2 1932 ansökte Trafik AB Haglund & Larsson i
Karlstad om tillstånd för linjetrafik å bivägen nr 4
från huvudväg nr I vid Alster förbi Gunnerud - Säter
till huvudvägen II vid Alsters kyrka. S5484 och
S5876 ska användas. Tillstånd erhölls 31/12 1932.
2/3 1932 ansökte Trafik AB Haglund & Larsson i
Karlstad om tillstånd för linjetrafik med person- och
godsbefordran å vägsträckan från hvudväg II vid
Alster kyrka- Brandsbol - Rotnäs - Forsnäs ut till
förstnämnda huvudväg samt från huvudväg I vid
Skattkärr - Säter -Alster kyrka. S5484 och S5876
ska brukas. Tillstånd erhölls 31112 1932.

1932

Volvo
Årsmodell1931
En liknande bör det ha varit som
ersatte "gamla" 56318.
Foto: Kalmar läns museum.

Utssendemässigt skiljer det inte så
mycket i utseende, trots olia märken och
årsmodeller samt karosstillverkare

16/4 1932 ansökte Trafik AB Haglund & Larsson i
Karlstad om att å linjen Karlstad- Molkom Filipstad och Karlstad - Väse kyrka, sätta in omnibus
för 33 pers, bredd 220 cm och maximala hjultryck
eventuellt 2x1150 kg. Ritning bifogas. 17/6 1932
inkom registreringshandlingar för automobilen
S2671. Tillstånd erhölls 31112 1932.
S2671 var en Scania-Vabis, anskaffad 1932,
som godkändes 20/3 1933 för 33 personer, 3440 kg.
stewart

6/5 1932 ansökte Trafik AB Haglund & Larsson i
Karlstad om tillstånd för linjetrafik med person- och
godsbefordran å vägsträckan från Dömle pensionat
till korsvägen å gränsen mellan Övre och Nedre
Ullerud. Endera av omnibusarna S5876, S3296,
S3883, Stewart, S2466, S3639 eller S6318, Volvo,
sätts in där. Tillstånd erhölls 21 /6 1932.
14/5 1932 Trafik AB Haglund & Larsson i Karlstad,
innehavare av tillstånd för linjetrafik Molkom - Älvsbacka, ansökte att få utsträcka den från Älvsbacka
till Lidsbrons färja. Omnibusarna S5484 och S6318,
Volvo, ska brukas. Tillstånd erhölls 31112 1932.

Årsmode111929 eller 1930
Levererad sommaren 1929, godkänd
31/12 1929 som 56318, ersatt 25/1
1932 av en Volvo med samma
registreringsnummer, 56318.
Foto: Automobilhistoriska klubben,
Mässing & Nickel.

14/5 1932 ansökte Trafik AB Haglund & Larsson i
Karlstad om tillstånd att i linjetrafiken Karlstad Molkom - Filipstad - Väse kyrka, Karlstad - Kil,
sätta in en omnibus med 81 00 mm längd, 2200 mm
bredd, maximalt hjultryck 2x1150 kg, antal sittplatser 36 st, typ Scania-Vabis. 22/6 1932 inkom
registreringshandlingar å omnibus S2832 . Tillstånd
erhölls 31/12 1932.
S2832, med stationsort Karlstad, godkändes
20/3 1933 för 37 personer, 4080 kg.
28/6 1932 ansökte Trafik AB Haglund & Larsson i
Karlstad om tillstånd att i linjetrafiken Bössviken Bonäs - Visterud - Nolbergsviken bruka automobilen
S5165 tillhörig Hugo Larsson i Östra Emtervik.
Ä ven att automobilen får brukas som reservvagn å
sökandens övriga linjer inom Sunne och Östra
Emtervik socknar. Hugo Larsson medgivit. Tillstånd
erhölls 31112 1932.
S5165 ska egentligen inte finnas nu. I grupppen Säfflekarossens noteringar anskaffade Hugo
Larsson & Co den bussen hösten 1935. En enkellösning kan vara som med S6318, att något troligtvis
hände så första bussen blev skrot och måste ersättas,
varvid både registeringsnummer och trafikrättigheter
överflyttades till den nya.
13/8 1932 ansökte Trafik AB Haglund & Larsson i
Karlstad om tillstånd att i linjetrafiken å samtliga
bolagets linjer bruka omnibusarna S6189 och S6202
samt koppla släpvagnar till dem. Tillstånd erhölls
31112 1932.
13/8 1932 ansökte Trafik AB Haglund & Larsson i
Karlstad om tillstånd att i linjetrafiken å samtliga
bolagets linjer bruka omnibus S2671 och koppla
släpvagn till den. Tillstånd erhölls 31112 1932.
7110 1932 lämnade A/B Haglund & Larsson samt
Herr Arvid Carlsson in en framställan till A.-B.
Karlstads Omnibusscentral omförstomingav dörrrama till bolagets garagebyggnad för att snabbare
kunna köra in samt utan att skada vagnarnas målade
yttersidor.
Garaget var knappt tre år gammalt, men redan för
trångt. Detta visar verkligen hur snabbt bussutvecklingen gick.

Scania-Vabis 8307
1932
Kaross: Höglund & Co, Säffle
52832
Foto Värmlands Museum.
Några aiffror är läsbara så det är helt
klart 52832 på bilden, en av de fem
godkända våren 1933.

20/10 1932 ansökte Trafikaktiebolaget Haglund &
Larsson i Karlstad, innehavare av tillstånd med
omnibusarna S3296, S4545, S2680 och S3883 idka
yrkesmässig trafik med stationsort Karlstad, om tillstånd att i yrkesmässig trafik bruka omnibusarna
S6189, S2671 och S2832 . Tillstånd erhölls 20/3
1933 .
20/10 1932 ansökte Trafikaktiebolaget Haglund &
Larsson i Karlstad, innehavare av tillstånd för linjetrafik Sunne- Mårbacka-SÅs med omnibusen
S2964 och omnibusen S6418 som reservvagn, om att
få sätta in omnibusen S3296 istället för S2964 samt
att sedan här ifrågavarande linje länge numera
sammanhänger med bolagerts övriga anhålles att å
nämnda sträcka använda omnibusarna S5484, S5876,
S6318 och S3639. Tillstånd erhölls 31112 1932.
20110 1932. Trafikaktiebolaget Haglund & Larsson i
Karlstad som övertagit av hemmansägarna Gustaf
Larsson och Sigfrid Haglund i Östra Emtervik jämlikt resolution av den 23/6 1927 och den 20/ 1928
bedrivna linje- och länstrafik, anhöll att nämnda trafikrättigheter överfördes till Trafikaktiebolaget
Haglund & Larsson samt i yrkestrafik förutom förut
godkända omnibusar använda omnibusen S6189.
Trafiktillstånd erhölls 28/2 1933 för person- och
gods befordran.
20110 1932 ansökte Trafikaktiebolaget Haglund &
Larsson i Karlstad att, sedan Trafikaktiebolaget
Haglund & Larsson överenskommit med Sixten
Bråth om övertagande av hans linjetrafik å Grava ka
- Ö Tolerud - Kil - Sunnanå, dessa trafikrättigheter
överflyttades t Trafikaktiebolaget Haglund & Larsson
jämte linjen Grava kyrka - Grönäs samt att omnibusarna S6318, S3639, S4545, S3883 och S2680 få
användas i yrkesmässig trafik. Tillstånd erhölls 31112
1932.

1933.
Åtta bussar godkändes detta år:
S3296. Godkänd 28/2 1933 för 19 pers 1520 kg.
Stationsort: Visterud Östra Emtervik.

S4585. Godkänd 28/2 1933 för 20 pers 1600 kg. Åter
31/5 37. Stationsort: Visterud Östra Emtervik.
S5484. Godkänd 28/2 1933 för18 p:1440 kg.
Stationsort: Visterud Östra Emtervik. Vid detta, första, godkännandet var Sigfrid Haglund och Gustaf
Larsson, Visterud, ägare.
S5484. Godkänd 28/2 1933 för18 p: 1440 kg.
Stationsort: Sunne. Fr om detta andra, godkännandet
så var ägare Trafik AB Haglund & Larsson, Karlstad,
som för alla de andra
S6189. Godkänd 28/2 1933 för 32 p:3660 kg.
Stationsort: Sunne.
S2671. Scania-Vabis. Anskaffad 1932. Godkänd 20/3
1933 för 33 p, 3440 kg. Stationsort: Karlstad.
S2832. Scania-Vabis. Anskaffad 1932. Godk 20/3
1933 för 37 p, 4080 kg. Stationsort: Karlstad.
S6189. Scania-Vabis. Anskaffad 1931. Godkänd 20/3
1933 för 32 p, 3360 kg. Stationsort: Karlstad.

Linjetrafik 1933
TRAFIKAKTIE BOLAGET
HAGLUND & LARSSONS OMNIBUSSTRAF1K
trafikerar följande linjer
Karlstad- Kil- Sunne • Karlstad-MolkomFilipstad • Karlstad-Munkfors- Ekshärad •
Karlstad-Fagerås-V. Ämtervik
Karlstad-Väse-Älvsbacka • Karlstad-Väse Brattfors • Karlstad-Väse-N. Råum • SunneÖ. Ämtervik-Munkfors-Sunne-OlsäterKarlstad
1934
7/5 1934 registrerades ett aktiebolag av David
Haglund i Karlstad, Gustaf Andersson i Deje,
Leopold Andersson i Töcksfors, Einar Forslund i
Brandsbol Gräsmark, Nils Fredriksson i Skived och
Gustaf Johansson i Broby Ölme. Bolaget skulle
bedriva agentur och annan affärsrörelse med automobil- och omnibusförnödenheter m m.

Att "översätta" detta till normal svenska är svårt
eftersom beskrivningen täcker såpass stora produktområden. David Haglund indikerar något med buss,
Einar Forslund borde innebära nån slags varuhandel
eftersom han hade affår i BrandsboL
Våren 1934 ville A/B Haglund & Larsson ha större
utrymme vid A.-B . Karlstads OmnibusscentraL
11 bussar godkändes detta år:
S2680. Anskaffad 1930. Godkänd 23/5 1934 för 26
p. Stationsort: Karlstad.
S3296. Anskaffad 1931. Godkänd 23/5 1934 för 19
p, 1520 kg. Stationsort: Karlstad.
S3 883. Stewart. Anskaffad 1931. Godkänd 23/5 1934
för 21 p. Stationsort: Karlstad.
S4545. Anskaffad 1930. Godkänd 23/5 1934 för 23
p, 1700 kg. Stationsort: Karlstad.
S6318. Volvo. Anskaffad 1932. Godkänd 23/5 1934
för 21 p. Stationsort: Karlstad.
S5857. Anskaffad 1929. Godkänd 23/5 1934 för18 p.
Stationsort: Karlstad.
S2671. Scania-Vabis. Anskaffad 1932. Godkänd 23/5
1934 för 33 p. Stationsort: Karlstad.
S2832. Scania-Vabis 8307. Anskaffad 1932.
Godkänd 23/5 1934 för 3 7 p. Stationsort: Karlstad.
S6189. Scania-Vabis. Anskaffad 1931.Godkänd 23/5
1934 för 32 p. Stationsort: Karlstad.
S679. Anskaffad 1934. Godkänd 30/6 1934 för 2100
kg. Stationsort: Visterud Östra Emtervik. Frågan är
om den gick som mjölkbil eller som vanlig lastbil.
S1592. Anskaffad 1934. Godkänd 31112 1934 för 33
p el 3280 kg. Vissa vägar. Stationsort: Sunne.
S7773. Volvo. Anskaffad 1934. Chassinr 23-347.
Eftersom den var försedd med Säfflekaross så
kommer uppgiften från gruppen Säfflekarossens sida.
I länsstyrelsens distriktsförteckning fanns den inte
med.

Fanjunkare, Verkställande Direktör,
Konditoriägare, Fastighetsägare David Haglund

1935.
Fem bussar godkändes och anskaffades detta år:
S1548. Volvo. Anskaffad 1935. Eftersom den var forsedd med Säfflekaross så kommer uppgiften från
gruppen Säfflekarossens sida. I länsstyrelsens
distriktsförteckning fanns den inte med.

1935.

S3581. Volvo. Anskaffad 1935. Godkänd 26/ 11 1937
for 37 p, varav 3 å ståpl. Stationsort: Karlstad.
Visserligen finns det ett visst glapp mellan
anskaffandet och godkännande, S3581 godkändes
inte förrän 1937, men när inköpta bussar inte finns
registrerade for bolaget, då glappar det väl mycket.
S5265. Ford. Anskaffad 1935. Eftersom den var forsedd med Säfflekaross så kommer uppgiften från
gruppen Säfflekarossens sida. I länsstyrelsens
distriktsförteckning fanns den inte med.

Kaross:Motala Modell C
82473
Foto: Motala Verkstad

S5602. Godkänd 30/8 1935 for 26 pers el2160 kg.
Stationsort: Visterud Östra Emtervik.
Detta är en lurifax, egentligen ägdes den av
Hugo Larsson & Co somjust skaffat den 1935. Den
blev utlånad till Trafik AB Haglund & Larsson.
Eftersom den stannade inom familjen var det inga
problem, då i alla fall. I nutid är det problematiskt,
dessutom uppgavs Trafik AB Haglund & Larsson
som ägare vid godkännandet.
S2473. Motala-Buss. Anskaffad 1935. Eftersom den
var med i försäljningen till GDG så kommer uppgiften från gruppen Säfflekarossens sida om GDGs
bussar. I länsstyrelsens distriktsförteckning fanns
den inte med.

Ford
Tillverkad: 1936
Foto: Värmlands Museum.

Det kan ha varit en liknande som skaffades
1935. Bussen på bilden är gjord för Trafik A.-B.
Västra Värmland (f d Grums-Bussen).

Nämnas kan också att Motala-Buss, en division inom Motala Verkstäder. inte bara gjorde landsvägsbussar. De tillverkade också rälsbussar med
samma kaross.

Foto: Motala Verkstad

1936
Linjetrafik.
Karlstad - Kil - Sunne.
Karlstad - Molkom - Filipstad.
Karlstad - Forshaga- Munkfors - Ekshärad.
Karlstad- Fagerås- Klingeråsen (V Ämtervik).
Karlstad - Väse - Älvsbacka - Sunnemo.
Karlstad - Väse - Hedetången - Nyholm.
Karlstad - Väse - Molkom.
Sunne- Ö Ämtervik- Munkfors.
Sunne - Olsäter - Karlstad.
Karlstad - Ulfsby - Alstern runt.

Scania-Vabis
8408

1933
En liknande inköptes 1931.

I samtrafik med andra trafikföretag:
Karlstad - Skived - Butorp - Hedetången Kristinehamn.
Sunne - Lysvik - Mallbacken.
Sunne - Bäckalund - Löfåsen - Munkfors.

Foto: Automobilhistoriska klubbben, Mässing & Nickel.

Två bussar skaffades:
S1010. Volvo. Anskaffad 1936. Godkänd 26/ 11 1937
för 33 personer. Stationsort: Karlstad.
S4346. Scania-Vabis 8408. Anskaffad 1936.
Godkänd 3115 1937 för 31 pers eller 3050 kg.
Visterud Östra Emtervik. Den tog vägen från
Södertälje till Sunne via Ömsköldsvik med hälp av
tåget. Karossen gjordes av AB Hägglund & Söner i
Ömsköldsvik
I maj 1936 beslöt Sunne köpings byggnadsnämnd att
busscentralens tillstånd för byggnaderna ej kunde
förlängas när den tidigare beviljade perioden gick ut.
1936 blev Trafik A.-B. Västra Värmland (f d GrumsBussen) uppköpt av BJ Omnibus AB (i princip
GDG).

1937

1937
Vintern detta år blev det en trippelkrock i Skåre
mellan en buss och två personbilar. Bussen, som var
Haglund & Larssons nr 14 med trolig linje KarlstadForshaga- Munkfors-Ekshärad eftersom den visar
Forshaga & Deje på skylten, var av märket Stewart.

Dessutom var detta året när Trafik A.-B. Haglund &
Larsson utökade med en ny linje till V Emtervik.
Den nya busscentralen i Karlstad var nu klar, något
som var efterlängtat. Den första hade snabbt blivit
för trång.

Visserligen var Stewarten godkänd för
första gången 1931 och därför opassande under
1937. Vintern 1937 var den inblandad i en
trippelkrock i Skåre och därför rubrikaktuelL
Foto Värmlands Museum.

12 bussar godkändes och anskaffades detta år:
S4346. Scania-Vabis. Anskaffad 1936. Godkänd 31/5
1937 för 31 pers eller 3050 kg. Stationsort: Visterud
Östra Emtervik.
S1010. Volvo. Anskaffad 1936. Godkänd 26/ 11 1937
för 33 personer. Stationsort: Karlstad.
S6951. Volvo. Anskaffad 1937. Godkänd 26/ 11 1937
för 35 p. Stationsort: Karlstad. Soltak.
S3938. Anskaffad 1937. Godkänd 26/11 1937 för 27
p. Stationsort: Karlstad.
Bilden är från Värmlands Museum och
S6803. Volvo. Anskaffad 1937. Godkänd 26/ 11 1937
texten till den är, Motor AB Volvo på
för 37 p, varav 3 å ståpl. Stationsort: Karlstad.
Järnvägsgatan l år 1937. Eftersom den är saluvagnsskyltad bör därför vara fotograferad inför
S3581. Volvo. Anskaffad 1935 . Godkänd 26/ 11 1937
leveransen tillsammans med andra sålda
för 37 p, varav 3 å ståpl. Stationsort: Karlstad.
Volvofordon.
Foto Värmlands Museum.
S3581. Volvo. Anskaffad 1935 . Godkänd 13/12 1937
Även om tre st Volvo-bussar anskaffades 1937,
för 34 p o resgods.Stationsort: Karlstad.
så bör den på bilden vara antingen 56803 eller
S6951. Volvo. Anskaffad 1937. Godkänd 13/12 1937 54612. Detta eftersom den tredje, 56951, var förför 35 p o resgods. Stationsort: Karlstad. Soltak.
sedd med soltak.
S3938. Anskaffad 1937. Godkänd 13/12 37 för 27 p
o resgods. Stationsort: Karlstad.
S1010. Volvo. Anskaffad 1936. Godkänd 13/12 1937
för 33 p o resgods. Stationsort: Karlstad.
S6803. Volvo. Anskaffad 1937. Godkänd 13/12 1937
för 34 p o resgods. Stationsort: Karlstad.
S4612. Volvo. Anskaffad 1937. Godkänd 31/12 1938
för 34 p + 225 kg. Stationsort: Karlstad.

Uppställning framför Karlstads
Omnibusscentral vid Norra Strandgatan
1937
Foto: Värmlands Museum

1938
Fyra bussar godkändes och anskaffades detta år:

1938

S7477. Volvo. Anskaffad 1938. Godkänd 30112 1938
för 34 pers el 2550 kg. S7447 får framföras endast å
vissa vägar. Stationsort: Karlstad.
S4612. Volvo. Godkänd 31 / 12 1938 för 34 p+ 225
kg. Stationsort: Karlstad.
S7477. Volvo. Anskaffad 1938. Godkänd 31112 1938
för 36 p, varav 2 å ståpl. Stationsort: Karlstad.
S8252. Volvo. Anskaffad 1938. Godkänd 31112 1938
för 33 p+ 10 kg. Stationsort: Karlstad.

Scania-Vabis 8305
S6099. Volvo. Anskaffad 1938. Godkänd 13/9 1944
för 31 pass. Stationsort Forshaga.

57447
Foto: Gert Ekströms bok, Alla våra bussar.

1939
Sju bussar godkändes detta år:

Bilden ovan finns ingen uppgift när den är
tagen, men på nåt vis tycker jag det är en höstbild. Oavsett när så är bilden tagen vid Deje
Busscentral av okänd fotograf samt okänt
årtal, troligtvis början 1940-talet.

S4612. Volvo. Anskaffad 1937. Godkänd 17/3 1939
för 34 p o resgods. Stationsort: Karlstad.
S7477. Volvo. Anskaffad 1938. Godkänd 17/3 1939
för 34 p o resgods. Stationsort: Karlstad.
S8252. Volvo. Anskaffad 1938. Godkänd 17/3 1939
för 33 p o resgods. Stationsort: Karlstad.
S8154. Godkänd 30/3 1939 för 47 p o resgods.
Stationsort: Karlstad.

1939

S3871. Godkänd 30/3 1939 för 42 p o resgods.
Stationsort: Karlstad.
S8514. Volvo B41. Anskaffad 1939. Godkänd 14/7
1939 för 46 p+ 125 kg gods. Stationsort: Karlstad.
S3871 K. Godkänd 14/7 1939 för 47 p, varav 6 å
ståpl, jämte 300 kg gods. Stationsort: Karlstad.

Trafik A.-B. Haglund & Larssons kassör, Sigfrid
Haglund, fyllde 50. Sigfrid och brodern David
var med och startade bolaget.

Volvo B41
Årsmodell1939
58514

Okänt när och var bilden är tagen, Likaså
okänt vem fotografen är. Bilden är tillhandahållen av Stigh Swenson.
Troligtvis är det ett leveransfoto och bildåret
blir därmed 1939.

Linjetrafik.
Karlstad - Kil - Pagerås - V Ämtervik.
Karlstad - Kil - Nilsby - Sunne.
Sunne - Mårbacka - Olsäter.
Karlstad- Forshaga- Deje- Munkfors.
Karlstad - Molkom - Filipstad.
Karlstad - Väse - Molkom - Sunnemo.
Karlstad - Väse - Hedetången.
Molkom - Geijersdal - Filipstad.
Molkom -Allmänningen - Hedetången.

1940
Linjetrafik.
Karlstad - Kil - Sunne.
Karlstad - Molkom - Filipstad.
Karlstad- Forshaga- Munkfors- Ekshärad.
Karlstad - Pagerås - Klingeråsen (V Ämtervik).
Karlstad - Väse - Älvsbacka - Sunnemo.
Karlstad - Väse - Hedetången - Nyholm.
Karlstad - Väse - Molkom.
Sunne - Ö Ämtervik - Munkfors.
Sunne - Olsäter - Karlstad.
Karlstad- Ulfsby- Alstern runt.

Trafik A.-B. Haglund & Larssons
logotyp från brevhuvud 1939.

I samtrafik med andra trafikföretag:
Karlstad - Skived - Butorp - Hedetången Kristinehamn.
Sunne - Lysvik - Mallbacken.
Sunne - Bäckalund - Löfåsen - Munkfors.

1941

1941

Enda nyanskaffningen var en lastbil, S7670, Dodge,
som godkändes 31/12 1941 för en maxlast på 2 930
kg. Stationsort var Dalen Östra Emtervik.
Trafiktillståndet återkallades 2111 1846.
Om det var nyanskaffning är lite oklart, det finns en
liknande bild, men regisreringsnumret går inte att
utläsa på den bilden. Dessutom ska den andra bilden
vara tagen cirka 1938. Även om bilden bredvid är
tidlös, så den kan också vara tagen ungefår 1938
eller in på 1940-talet.

Bilden är tagen vid Knutseruds
Handel, okänt när.
Foto: Östra Emtervik Hembygdsförenings
bildarkiv.

1942

1943

1942 och 1943 diskuterade GDG Busstrafiks AB
Trafikchef, Arvid Carlsson (Grumsbussens f d ägare)
och NKIJ om att GDG borde köpa Trafik A.-B.
Haglund & Larsson. I så fall skulle linjerna delas upp
så NKIJ skulle få Munkfors- Deje-Karlstadoch
GDG resterande, däribland linjerna Karlstad Molkom - Filipstad samt Karlstad - Kil - Sunne.
Köpet dröjde dock några år till.

1943
Ett besynnerligt år. Enligt Länsstyrelsen eget register
över yrkestrafik så godkändes endast en buss detta
år. S1010. Volvo. Anskaffad 1936. Godkänd 20112
1943 för 32 passagerare. Stationsort: Avförd 1958.
I och för sig inte så besynnerligt, mer än den långa
livslängden, över 20 år.
Däremot börjar besynnerligheterna med att hösten
1943 inköptes en begagnad Scania-Vabis 8406 av
årsmodell 1931 utav Mölndals Bil & Omnibus AB.
Att köpa en 12 år gammal buss som gått i trafik, det
är verkligen säreget. Inte blir det bättre av att bussen
gått i Göteborgstrakten. Visserligen finns ju möjligheten att den togs ur trafik vid krigsutbrottet, men mot
det står det faktumet att då blev det ett ökat behov av
busstrafik i Sverige. Därmed var det snarare att busssar var en bristvara. Personbilar däremot fanns det
knappt några andra i trafik än taxibilar.
Bussen godkändes 18112 1943 med S194 som
registreringsnummer. Den tjänstgjorde i knappt två
år, 24/ 1O 1945 anmäldes att den skrotats.
S2832, Scania-Vabis 8307, köptes, fotograferades
och sattes i trafik 1932. Godkänd blev den 20/3 1933
för 36 passagerare. Trafiktillståndet för återkallades
1939. Efter att ha fått ny kostym (kaross) och gengasaggegat blev den fotograferad igen 1943.

Foto ca 1930
Karosstyp: Torped
En liknande köptes begagnad 1943 av
Haglund & Larsson.
Foto: Automobilhistoriska klubben, Mässing
& Nickel

Scania-Vabis 8307
52832
Kaross: Höglund & Co 5äffle
Karosstyp: Bulldogg
Foto: Värmlands Museum.
N å gr a aiffror syns så det är 52832, med
gamla karossen, fotograferad 1932 och godkänd våren 1933.

S2832 avfördes 1954.

Scania-Vabis 8416
Foto 1943
52832
Foto: Värmlands Museum.
52832 i nya (kostymen) karossen.

1944
Fyra bussar godkändes detta år:

1944

S7447. Anskaffad 1938. Godkänd 16/2 1944 för 33
passagerare. stationsort Sunne.
S3518. Anskaffad 1944. Godkänd 13/9 1944 för 3O
passagerare. stationsort Skived Forshaga.
S4125. Anskaffad 1944. Godkänd 13/9 1944 för 23
passagerare. stationsort Skived Forshaga.
S6099. Volvo. Anskaffad 1938. Godkänd 13/9 1944
för 31 passagerare. stationsort Skived Forshaga.
S3518, S4125 och S6099 var de första bussarna som
stationeras i Skived.
Ytterligare en buss godkändes 1944, men fanns inte
med i förteckningen. Det var S235, byggd på ett
Volvo LV127DS-chassi, köpt 1944, godkänd 22/9 för
30 passagerare, försågs med gengasverk och registrerades 23/9 1944. Den ansågs som lämplig för krigsbruk så militärt instrument utfårdades också.
Totalvikten var 6970 kg med motor på 90 hkr och 6
cylindrar.
LV127 var egentligen ett lastbilschassi. Även
om det fanns anpassade chassin för buss så byggdes
många fortfarande på rena lastbilschassin.

Ovan, rutevogn byggd på Volvo
LV127D chasssi 1946. Torpedkaross.
Nedan. GDG-buss byggd på Volvo LV127
chasssi cirka 1944. Boxerkaross från ASJ.
Vilken karosstyp S23 5 hade, det framgår
inte,
Foto nedan: Automobilhistoriska klubben,
Mässing & Nickel.

1945

1945

En buss nyanskaffades, registrerades 23/5 1945 som
S149, godkänd 11/6 1945 för 29 passagerare.
stationsorten var Skived Forshaga för den också.
Byggd på ett Volvo LV128D chassi med motor på 90
hkr och 6 cylindrar, försedd med gengasverk av
typen Hesselman 50/13, ansågs lämplig för krigsbruk
så militärt instrument utfärdades.
Kan vara lämpligt att informera om begreppet
instrument. Det har inget att göra med musik, egentligen är termen besiktningsinstrument och motsvaras
i viss mån nu av registreringsbeviset och besiktningsprotokollet. skattemärket var också en motsvarighet.

1946
Linjetrafik.
Karlstad - Skåre - Kil - Östra Emtervik - Sunne.
Karlstad- Forshaga- Deje - Munkfors.
Karlstad - Kil - Fagerås - Västra Emtervik.
Karlstad - Molkom - Filipstad.
Karlstad - Väse - Molkom - Sunnemo.
Karlstad - Väse - Hedetången - Geijersdal - Filipstad.
Karlstad - Alstern runt.
Molkom - Bäckelid - Geijersdal.
Molkom - Bäckelid - Hedetången.
Sunne- Mårbacka- Visterud- Olsäter.

Bilden visar en buss byggd på Volvos
LV120 chassi.
Ä ven om bulldogkarossen hade gjort succe

så byggdes det bussar på torpedchassi fortfarande. Haglund & Larsson köpte åtminstone
två bussar byggda på Volvos LV120 chassi.
Det fanns även en variant på dechassina
som var bättre anpassade för större bussar.
Foto: AB Arvika Vagnfabrik

I samtrafik med andra trafikföretag:
Hedetången - Kristinehamn.
Sunne - Stöpafors - Torsby m fl .
TrafikA.-B. Haglund & Larsson såldes 15/1 1946 till
Bergslagames Jernvägs dotterbolag
Trafikförvaltningen Göteborg-Dalarne-Gävle= GDG
Biltrafiks AB (GDG). Trots detta registerade och
godkändes fordon på Trafikaktiebolaget Haglund &
Larsson:
S 1891, lastbil. Godkänd 3111 1946 för maximalt
3050 kg. Stationsort Dalen Östra Ämtervik.
S149. Volvo. Anskaffade 1945. Godkänd 14/8 1946
för 29 passagerare. stationsort Skived
S235. Volvo. Anskaffad 1943. Godkänd 15/11 1946
för 30 passagerare.
Gengasaggregaten bortmonterades, därför
nytt godkännande av bussarna. En speciell detalj
med S235 var att ägare var Trafikaktiebolaget
Haglund & Larsson i Göteborg.
I Fryksdals-Bygden 8/8 1946 var det artikel om att
GDGs nya busstation var tagen i bruk. Trots nybyggget var det ändå ont om plats, Robert Jönssons godshantering var kvar vid gamla busstationen på torget p
g a platsbrist.

Trafik A.-B. Haglund & Larssons
Verkställande Direktör Herr David
Haglund å sitt kontor å Karlstad
BusscentraL Ur boken "Näringsliv i
Värmland"

1947

1947
Egendomligt nog så registrerades sista bussarna för
Trafik A.-B. Haglund & Larsson året efter att det
sålts till GDG.

S306. Scania-Vabis B22. Anskaffad 1946. Godkänd i
Linköping 911 194 7 för 63 passagerare varav 19 stående. Kaross från ASJ i Linköping, därför godkänd
där.
S198. Volvo B13. Anskaffad 1947. Godkänd 13/5
194 7 för 42 passagerare, därav 5 stående.
Maxlast i godsutrymme = 300 kg.
Maxlast å bagageräck = 150 kg.
Maxlast å taket = 300 kg.
S149. Volvo LV128D. Anskaffad 1945. Godkänd
30/8 1947 för 29 passagerare.
1/3 1947 köpte GustafHaglund och Hugo Larsson (f
d ägare av Hugo Larsson & Co, sålt till GDG 1938)
köpte Ås Brunn för att bedriva motellverksamhet där
med Gustafs syster Adelia Haglund som föreståndare.

U:lll•

Scania-Vabis B22
1947
En liknande blev sista bussen som köptes
efter att innan bolaget såldes. B22 chassiet
började tillverkas i februari 1946, samma år
som bussbolaget såldes till GDG. Karossen
gjordes av ASJ i Linköping. Bussen registrerades på Trafik A.-B. Haglund & Larsson,
Karlstad.

As Brunn i vinterskrud
Foto: Ulf Dahlberg.

1948
28/6 1948 togs ett styrelsebeslut att Trafik A.-B .
Haglund & Larsson skulle träda i likvidation 1/7
1948.

I och med detta så är Trafik A.-B . Haglund &
Larssons historia över och det är dags att avsluta
denna sammanställning. Givetvis finns det mycket
som inte tagits med, men mångt finns i mina häften:
Byggnadshistorisk sammanställning öfver Sundsvik
och Sunne samt kommande häftet om A.-B .
Karlstads OmnibusscentraL Dock, något mera kan
sägas om fortsättningen i GDG eftersom det har med
Trafik A.-B . Haglund & Larsson att göra.
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I Fryksdals-Bygden 29/6
1957 var det en artikel
om en av GDGs bussförare, Henning Forsman,
som gick i pension. Han
började som busschaufför
1929 hos Robert Jönssons
Omnibussbolag, men
övergick 1930 till Trafik
A.-B. Haglund &
Larsson. Efter bolagets
försäljning 1946 fortsatte
~:~~J:~~ r:·fii~~~
Forsman ratlandet på
samma linje, fast för
GDG. Uppskattningsvis
hade han under alla åren
kört 200 000 mil, eller 50 varv runt jorden vid ekvatorn.
I Fryksdals-Bygden 24/3 1966 var det en dödsruna
över Direktör David Haglund. Efter försäljningen
1946 av Trafik A.-B. Haglund & Larsson blev han
direktör hos GDG i Karlstad. Dessutom var han ordförande i Värmlands-Dals omnibusägareförening
från dess start på 1930-talet till 1964. Ävenså var
han ombud för Norska Amerikalinjen i en rad år.
Vidare tillhörde han Frälsningsarmen i Karlstad.
MHF tillhörde han länge och var ordförande i dess
länsorganisation i åtskilliga år. I Karlstad var han
Barnens daggeneral i många år. Vidare var han med i
Tempelriddarnas orden.
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Härmed skulle slutpunkten kunna sättas, men innan
jag sätter den kan det vara lämpligt redogöra för
GDGs utveckling eftersom nästan alla bussbolag
blev uppköpta därav.
1919 startades Trafikförvaltningen GöteborgDalarne-Gävle, GDG, av Bergslagemas Järnvägar
(BJ), Gävle-Dala Järnväg (GDJ) och Södra Dalames
Järnväg (SDJ). GDJs och SDJs busstrafik sköttes av
respektive GDJ Omnibus AB och SDJ Omnibus AB.
1932 startade BJ busstrafik med dotterbolaget BJ
Omnibus AB.
1936 blev det även godstrafik med lastbil för Bl
1941 samlades busstrafiken i ett bolag, BJ Omnibus
AB, och firmananmet blev då GDG Biltrafik AB
eftersom lastbilstrafiken stod för en stor del av
omsättningen. 1941 köptes också aktier i Aktiebolag
Svenska Godsstationer (ASG)
GDG Biltrafiks AB blev 1948 en del av SJ.

Enligt riksdagsbeslut 1939 skulle järnvägarna förstatligas, därför försvann privatbanorna in i SJ. Nu är
banorna statliga, men trafiken är konkurrensutsatt,
vilket innebär att det blivit många privata som kör
tågtrafik.
BJ s tågtrafik övertogs 1948 av SJ, därmed också KF J
eller Fryksdalsbanan.
1956 flyttades GDGs huvudkontor från Göteborg till
Karlstad,
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1982 köptes Surahammars Trafik upp. De hade
använt sig av varmärket Swebus utomlands.
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GDG Biltrafik AB var dotterbolag till SJ fram till
1990 då moderbolagets hela bussverksamhet köptes.
Åkeriverksamheten såldes till Svelast AB och namnbyte skedde till Swedcarrier. Lokaltrafiken som
skötts av bl a SJ Buss, GDG, Kristinehamns
Omnibuss, KarlstadBuss och några till blev Swebus
AB. Fjärrbussarna samlades i Swebus Express.
Efter privatisering 2000 - 2001 blev det Nobina som
tog hand om all busstrafik.
Nobina är en nordisk koncern för busstrafik som
innehöll bl a Swebus och Coneardia Bus Nordie AB.
2009 byttes Swebus och Coneardia Bus Nordie AB
ut mot Nobina Sverige för lokaltrafiken.
Långfärdsbussarna som fanns i Swebus Express AB,
gjordes det 2009 en rockad med. På själva bussarna
byttes Swebus Express ut mot enbart Swebus, men
bolaget behöll namnet Swebus Express AB. Bussarna
kör under varumärket Swebus.
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TURISTB USSTU.R ER
Vi anordnar även sällskapsresor
B egär upplysningar och of!e r t.

GDG BILTRA.FII(
Som kuriosa kan nämnas att 1997 registrerades GDG Busstrafik AB.
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